
1 จัดซื้อถังขยะทรงกระบอก จํานวน 
3 ถัง

27,000.00     27,000.00    เฉพาะเจาะจง  บจก.เก้า-ห้าโปร  บจก.เก้า-ห้าโปร 

(27,000)
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2564 

ลว.30 ธ.ค.63

2 จัดซื้อน้ําดื่มสะอาดประจําเดือน 
มกราคม 2564

612.00         612.00         เฉพาะเจาะจง  นายนพดล ภูมิโคกรักษ์  นายนพดล ภูมิโคกรักษ์

 (612)
เป็นผู้มีอาชีพขายโดยตรง ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2564

 ลว.30 ธ.ค.63

3 จ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านจั่นสันติ
สุข ม.16

5,000.00      5,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประภาศรี ทองสุข นางประภาศรี ทอง
สุข (5,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 
13/2564 ลว.15 ธ.ค.63

4 จ้างซ่อมแซมถนนดินบ้านใหม่ไทย
เจริญ ม.13

5,000.00      5,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประภาศรี ทองสุข นางประภาศรี ทอง
สุข (5,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 
14/2564 ลว.15 ธ.ค.63

5 จ้างเหมาบริการซ่อมแซม
เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง

1,500.00      1,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพีพีแอร์แอนด์
เซอร์วิส

ร้านพีพีแอร์แอนด์

เซอร์วิส (1,500)
เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 

15/2564 ลว.18 ธ.ค.63

6 จ้างเหมาบริการซ่อมบํารุงเครื่อง
ปริ้นเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
จํานวน 2 เครื่อง

2,790.00      2,790.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเจ ซิสเท็มเมชั่น ร้าน เจเจ ซิสเท็ม
เมชั่น (2,790)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 
16/2564 ลว.18 ธ.ค.63

7 จ้างเหมาบริการจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ์งานกิจกรรมของ
อบต.ด่านขุนทด ประจําปี 2563

100,000.00   100,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านธงไชยการพิมพ์ ร้านธงไชยการพิมพ์ 
(100,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 
17/2564 ลว.18 ธ.ค.63

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
องค์การบริหารส่วนตําบลด่านขุนทด อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
 รายชื่อผู้เสนอราคา
 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง



8 จ้างเหมาบริการทําป้ายรณรงค์ลด
อุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ประจําปี 
2564

10,190.00     10,190.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเอสแอ๊ดเวอร์
ไทซิ่ง

ร้านเอ็มเอสแอ๊ดเวอร์
ไทซิ่ง (10,190)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 
18/2564 ลว.28 ธ.ค.63

9 จ้างเหมาบริการป้ายประชาสัมพันธ์
การชําระภาษีประจําปี 2564

9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็มเอสแอ๊ดเวอร์
ไทซิ่ง

ร้านเอ็มเอสแอ๊ดเวอร์
ไทซิ่ง (9,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง ใบสั่งจ้างเลขที่ 
19/2564 ลว.30 ธ.ค.63

10 จ้างซ่อมแซมถนนชํารุดโคกพัฒนา 
ม.12

28,000.00     28,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1986

หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1983 
(28,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
11/2564 ลว.2 ธ.ค.63

11 จ้างซ่อมแซมถนนชํารุดบ้านเมือง
หาญ ม.9

17,000.00     17,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.จันทิราการโยธา หจก.จันทิราการ
โยธา (17,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
12/2564 ลว.2 ธ.ค.63

12 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนอง
กา ม.7

497,000.00   497,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง หจก.รุ่งเรือง 
(497,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
13/2564 ลว.9 ธ.ค.63

13 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน
ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 12 บ้าน
โคกพัฒนา

492,000.00   492,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.กชพรรณ หจก.กชพรรณ เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
14/2564 ลว.9 ธ.ค.63

14 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาตา
ลน หมู่ 5 บ้านใหม่เจริญสุข

400,000.00   400,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ด่านขุนทดกิตติ
ชัย

หจก.ด่านขุนทดกิตติ
ชัย (400,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
15/2564 ลว.9 ธ.ค.63

15 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายนาตา
ควร ม.9 ไปบ้านจั่น

300,000.00   300,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ด่านขุนทดกิตติ
ชัย

หจก.ด่านขุนทดกิตติ
ชัย (300,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
16/2564 ลว.14 ธ.ค.63

 รายชื่อผู้เสนอราคา
 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง



16 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนอง
ประดู่ถึงม.10 บ้านจั่นสันติสุข ม.16

400,000.00   400,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง หจก.รุ่งเรือง 
(400,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
17/2564 ลว.14 ธ.ค.63

17 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายดาบพจน์
 ม.16 บ้านจั่นสันติสุข

492,000.00   491,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ อาร์ บจก.อาร์ อาร์ 
(491,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
18/2564 ลว.14 ธ.ค.63

18 ซ่อมแซมระบบระบายน้ําบ้านหนอง
โสน ม.11

14,000.00     14,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1992

หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1983 
(14,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
19/2564 ลว.15 ธ.ค.63

19 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายกกนา
 ม.3 บ้านจั่น

400,000.00   400,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ด่านขุนทดกิตติ
ชัย

หจก.ด่านขุนทดกิตติ
ชัย (400,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
20/2564 ลว.15 ธ.ค.63

20 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายรอบ
หมู่บ้านหมู่ 10 บ้านใหม่ไชยณรงค์

302,000.00   300,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง หจก.รุ่งเรือง 
(300,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
21/2564 ลว.15 ธ.ค.63

21 จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยศาลา
กลาง ม.15 บ้านถนนหักน้อยพัฒนา

498,000.00   496,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.กชพรรณ
ก่อสร้าง

หจก.กชพรรณ
ก่อสร้าง (496,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
22/2564 ลว.15 ธ.ค.63

22 จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยบ้านนาย
จินดา ม.2 บ้านหัวบึง

41,000.00     41,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.จันทิราการโยธา หจก.จันทิราการ
โยธา (41,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
23/2564 ลว.16 ธ.ค.63

23 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนอง
สะแ ก ม.16 บ้านจั่นสันติสุข

300,000.00   298,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง หจก.รุ่งเรือง 
(298,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
24/2564 ลว.16 ธ.ค.63

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
 รายชื่อผู้เสนอราคา
 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง



24 จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยหลังการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอด่านขุนทด
 ม.17 บ้านสร้างสรรค์พัฒนา

302,000.00   300,000.00   เฉพาะเจาะจง บจก.อาร์ อาร์ บจก.อาร์ อาร์ 
(300,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
25/2564 ลว.16 ธ.ค.63

25 ก่อสร้างรางระบายน้ําเส้นหลัง
อําเภอ ม.2

216,000.00   215,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.จันทิราการโยธา หจก.จันทิราการ
โยธา (215,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
26/2564 ลว.16 ธ.ค.63

26 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกซอยนาย
เสนาะถึงนานายบุญธรรม ม.1 
บ้านหาญ

299,000.00   298,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ด่านขุนทดกิตติ
ชัย

หจก.ด่านขุนทดกิตติ
ชัย (298,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
27/2564 ลว.17 ธ.ค.63

27 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายใต้บึง 
ม.6 บ้านถนนหักน้อย

497,000.00   495,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง (1994) หจก.รุ่งเรือง (1994) 
(495,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
28/2564 ลว.17 ธ.ค.63

28 จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยนานาย
จรูญ ม.13 บ้านใหม่ไทยเจริญ

297,000.00   296,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เหวียนโพธิ์ทอง
ก่อสร้าง

หจก.เหวียนโพธิ์ทอง
ก่อสร้าง (296,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
29/2564 ลว.17 ธ.ค.63

29 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วย
กุดมิตาว ม.4 บ้านโคกรักษ์

247,000.00   245,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ด่านขุนทดกิตติ
ชัย

หจก.ด่านขุนทดกิตติ
ชัย (245,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
30/2564 ลว.18 ธ.ค.63

30 จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายริมทุ่ม
 ม.15 บ้านถนนหักน้อยพัฒนา

250,000.00   248,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ด่านขุนทดกิตติ
ชัย

หจก.ด่านขุนทดกิตติ
ชัย (248,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
31/2564 ลว.18 ธ.ค.63

31 จ้างก่อสร้างถนนดินพร้อมวางท่อ
ระบายน้ําสายนานายสานิตย์ ม.5 
บ้านใหม่เจริญสุข

293,000.00   291,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.กชพรรณ
ก่อสร้าง

หจก.กชพรรณ
ก่อสร้าง (291,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
32/2564 ลว.18 ธ.ค.63

 รายชื่อผู้เสนอราคา
 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง



32 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม 
148-03 บ้านโคกรักษ์ บ้านกลาง

1,679,000.00   999,000.00   ประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิก
ส์ 
(e-bidding)

หจก.บีวัสดุก่อสร้าง หจก.บีวัสดุก่อสร้าง 
(999,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
33/2564 ลว.22 ธ.ค.63

33 จ้างก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อ
 ซอยป้ารต้อผลไม้ ม.4 บ้านโพธิ์
ทองพัฒนา

241,000.00   240,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เหวียนโพธิ์ทอง
ก่อสร้าง

หจก.เหวียนโพธิ์ทอง
ก่อสร้าง (240,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
34/2564 ลว.22 ธ.ค.63

34 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายโนนบ้าน
น้อย ม.8 บ้านด่านขุนทด

297,000.00   296,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.จันทิราการโยธา หจก.จันทิราการ
โยธา (296,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
35/2564 ลว.23 ธ.ค.63

35 จ้างปรับภูมิทัศน์รอบสระน้ําหนอง
โสน ม.11 บ้านหนองโสน

388,000.00   386,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.กชพรรณ 
ก่อสร้าง

หจก.กชพรรณ 
ก่อสร้าง (386,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
36/2564 ลว.24 ธ.ค.63

36 จ้างวางท่อระบายน้ําคสล.ซอยบ้าน
ลุงเติม ม.4 บ้านโคกรักษ์

86,000.00     86,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 2010

หจก.อิ่มอุ่นคอน
สตรัคชั่น 1983 
(86,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
37/2564 ลว.24 ธ.ค.63

37 จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลม.15 บ้าน
ถนนหักน้อยพัฒนา

145,000.00   145,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เอ็น อุปกรณ์ ร้านเอ็น เอ็น 
อุปกรณ์ (145,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
38/2564 ลว.25 ธ.ค.63

38 จ้างก่อสร้างถนนคสล.สายบ่อนไก่
ถึงกุดน้ําใส ม.1 บ้านหาญ

285,000.00   283,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.บีวัสดุก่อสร้าง หจก.บีวัสดุก่อสร้าง 
(283,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
39/2564 ลว.25 ธ.ค.63

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง
 รายชื่อผู้เสนอราคา
 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง



39 จ้างก่อสร้างถนนคสล.ซอยโคก
รุ่งเรือง ม.15 บ้านถนนหักน้อย
พัฒนา

297,000.00   296,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง (1994) หจก.รุ่งเรือง (1994) 
(296,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
40/2564 ลว.28 ธ.ค.63

40 จ้างก่อสร้างรางระบายน้ํารูปตัว V 
จากหนองกระทุ่มถึงสระวัด ม.7 
บ้านดอนกลอย

266,000.00   265,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งเรือง (1994) หจก.รุ่งเรือง (1994) 
(265,000)

เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างโดยตรง สัญญาจ้างเลขที่ 
41/2564 ลว.28 ธ.ค.63

 รายชื่อผู้เสนอราคา
 และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
 และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่ และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
 วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง


